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     RESUMO 
 
 

 

O presente trabalho tem como finalidade descrever a responsabilidade social 
empresarial, para micro e pequenas empresas. 
Debates entre organizações, governos e a sociedade como um todo se tornaram 
cada vez mais evidentes devido aos problemas sociais e ambientais decorrentes do 
fenômeno da globalização. 

A demanda por alimentos orgânicos, produtos ecologicamente corretos ou naturais, 
aumentaram consideravelmente. Com isso as organizações acabaram utilizando as 
ferramentas disponíveis para manter esta demanda a seu favor.  

A responsabilidade Social muitas das vezes está associada à prática de filantropia, 
no entanto, a questão da responsabilidade social tem o seu diferencial.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social – Sustentabilidade - Ações 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 

This paper aims to describe the corporate social responsibility, to micro and small 
enterprises. Debates between organizations, governments and society as a whole 
became increasingly evident due to social and environmental problems arising from 
globalization. The demand for organic food, natural or environmentally friendly 
products have increased considerably. Thus ended the organizations using the tools 
available to keep this demand in its favor. 
Social Responsibility is often associated with the practice of philanthropy, however, 
the issue of social responsibility has its differential. 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que atualmente a temática Responsabilidade Social está sendo comumente 

empregado em toda mídia. A sociedade passa por várias mudanças e vem 

adquirindo uma postura diferenciada em relação ao tema. 

 

Juntamente com a Responsabilidade Social vem à questão ambiental ocupando 

grande espaço na vida das organizações e transformando o mundo dos negócios. 

Partindo dessa relação, diante de uma sociedade mais exigente e tendo que 

acompanhar os novos concorrentes, as empresas seguem na direção do avanço 

tecnológico da preocupação com o meio ambiente e da sustentabilidade social. 

 

Este trabalho aborda os conceitos e teorias de responsabilidade social na visão de 

vários autores, destacando a evolução do tema ao longo da história e sua relação 

com o meio empresarial. 

 

Portanto, o trabalho está estruturado em capítulos, tais como: o primeiro tópico trata 

do histórico, conceitos e definições, o segundo aborda conceito e definições das 

Micros e Pequenas empresas no Brasil, sua  importância e implementação.O 

terceiro, mostra os principais indicadores e a influencia que a Responsabilidade 

Social exerce nas empresas como fator de compra. 
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1. RESPONSABILIDADE SOCIAL  

1.1 Responsabilidade Social nas Organizações 

 

A ideia de Responsabilidade Social dentro das organizações é um tema que vem 

sendo desenvolvido em outros países há mais de três décadas. No Brasil, vem 

ganhando força com a discussão sobre o papel das empresas como agentes sociais 

no processo de desenvolvimento sustentável.  

 

Com uma maior pressão por transparência nos negócios, as empresas começaram a 

encontrar maneiras de espalhar a cidadania empresarial, adotando uma postura 

mais responsável em suas ações. 

 

Para Daft (1999, p.88), toda empresa para praticar a responsabilidade social tem 

que considerar todas as partes envolvidas, sendo ela dentro das organizações e o 

ambiente na qual ela faz parte. 

 

Podemos entender Responsabilidade Social em dois ambientes, ou seja, o Ambiente 

Interno e o Ambiente Externo. 

 

No ambiente interno o mesmo deve estar adequado para promover melhorias aos 

seus colaboradores, tendo em vista um layout, ou seja, um arranjo físico adequado. 

No ambiente externo o mesmo deve cumprir as obrigações da sociedade na qual ela 

está inserida e junto com seu publico (comunidade, fornecedores, clientes, 

instituições, governos, e outros parceiros). 

 

Segundo (Melo Neto e Fróes, (1999, p. 83) apud Guedes, 2000, p.43), uma empresa 

somente é considerada como uma empresa-cidadã, quando atuam em ambas as 

dimensões (responsabilidade empresarial interna e externa). 
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Responsabilidade Social diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos 

indivíduos e empresas para com a sociedade em geral. 

 

Tabela 1. Responsabilidade Social Interna e Externa.   

 

 Responsabilidade Social 

Interna 

Responsabilidade Social 

Externa 

FOCO Público Interno 

(Empregados e Dependentes) 

Comunidade 

ÁREAS DE ATUAÇÃO Educação 

Salários e Benefícios 

Assistência Médica, Social e 
Odontológica 

Educação 

Saúde 

Assistência Social 

Ecologia 

INSTRUMENTOS Programas de RH 

Planos de Previdência 

Complementar 

Doações  

Programas de Voluntariado 

Parcerias 

Programas e Projetos Sociais 

TIPO DE RETORNO Retorno de Produtividade 

Retorno para os Acionistas 

Retorno Social 

Retorno de Imagem 

Retorno Publicitário 

Retorno Para os Acionistas 

Fonte: Melo Neto e Fróes (2001, p. 89).   

 

1.2 Histórico e Evolução da Responsabilidade Social 

No Brasil, a responsabilidade social começou a ser discutida nos anos 60 com a 

criação da Associação dos Dirigentes Cristãs de Empresas (ADCE). A empresa tinha 
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o principio de que além de produzir bens e serviços, também a função social de 

proporcionar o bem estar de seus colaboradores e da comunidade onde estava 

inserida. Somente em 1977, embora já provocasse discussões, teve destaque com o 

tema central do 2º Encontro Nacional de Dirigentes de Empresas. 

 

Mas foi na década de 90 que a valorização da responsabilidade social empresarial 

ganhou forte impulso por meio de entidades não governamentais (ONGs) e 

empresas que sensibilizadas aderiram à temática. 

 

O Banco do Estado de São Paulo, antigo Banespa, em 1992 foi o primeiro banco a 

publicar um relatório completo, divulgando suas ações sociais. A partir daí várias 

empresas seguiram o mesmo caminho. 

 

Um dos movimentos mais famosos foi em 1993, onde o sociólogo Hebert de Souza, 

o Betinho, e o Instituto Brasileiro de Análises Sócias e Econômicas (IBASE) 

lançaram a Campanha Nacional da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e 

pela Vida, com total apoio do Pensamento Nacional das Bases Empresarias (PNBE). 

Foi considerado um marco na aproximação de empresários em ações sociais. 

 

Como exemplo de instituições que surgiram neste período, podemos citar o Grupo 

de Institutos Fundações e Empresas – (GIFE, criado em 1989 e formalizada como 

organização em 1995); a primeira entidade que adotou o termo de cidadania 

empresarial a todas as ações que as empresas realizassem, visando uma melhoria 

da sociedade. 

 

Em 1997, Betinho lança mais uma campanha nacional, a de fazer com que todas as 

empresas divulgassem seu balanço social. Com apoio várias instituições e 

lideranças empresariais como: Jornal Gazeta Mercantil Banco do Brasil, Firjan, 

Abamec, etc. A campanha não só deu certo como fez acontecer vários debates por 

meio da mídia, de encontros e de seminários. 
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Ainda em 1997 o IBASE em parceria com a Gazeta Mercantil lança o Selo do 

Balanço Social. Este selo era oferecido a todas as empresas que fizessem a 

divulgação de seu balanço social servindo para estimular a participação das 

companhias. 

 

No ano de 1998, Oded Grajew fundou o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social o que foi como uma ponte entre os empresários e as 

causas sociais, com o intuito de sensibilizar e mobilizar as empresas a conduzir seus 

negócios de forma socialmente responsável para assim construir um mundo mais 

justo de uma maneira mais sustentável, melhor de se viver e conviver. 

 

No ano de 2000, o Instituto Ethos concebeu os Indicadores Ethos como um sistema 

de avaliação para as empresas a fim de medir em que estágio se encontrava as 

ações de responsabilidade social. Anualmente o instituto promove a Conferência 

Nacional de Empresas e Responsabilidade (INSTITUTO ETHOS, 2002). 

 

1.3    Conceito e Definições da Responsabilidade Social 

O conceito de Responsabilidade Social às vezes está associado à prática de 

filantropia, pois é muito comum ver empresários divulgando a participação ou o 

apoio a projetos sociais por meio de doações. No entanto, a questão da 

responsabilidade social tem o seu diferencial. A filantropia é desenvolvida através de 

atitudes e ações individuais desses empresários. De acordo com Schommer (2000, 

p. 2-3), 

 

 

O termo filantropia significa amor ao homem ou a humanidade, 
pressupondo uma ação altruísta e desprendida. É também relacionada à 
caridade, uma virtude cristã. A ação filantrópica empresarial pode ser 
caracterizada como uma ação social de natureza assistencialista,caridosa e 
predominantemente temporária. A filantropia empresarial é realizada por 
meios de doações de recursos financeiros ou materiais á comunidade ou às 
instituições sociais. 
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Já para os autores Melo Neto e Fróes (2001, p. 9), diferenciam filantropia de 

responsabilidade social da seguinte forma: 

 

 

A filantropia parte de uma ação individual e voluntária e tem muitos méritos. 
Mas Responsabilidade Social vai além das vontades individuais – caminha 
para tornar-se a soma de vontades que constitui um consenso, uma 
obrigação moral e econômica a ligar o comportamento de todos que 
participam da vida em sociedade. 
 
 

 
 

Ainda, 
 

 

Por sua vez, sugerem que a responsabilidade social pode ser vista como 
uma prestação de contas da empresa para com a sociedade, uma vez que 
os recursos que a organização consome fazem parte do “patrimônio da 
humanidade”, ao utilizá-los, a empresa contrai uma dívida para com a 
sociedade. 
 

 

Temos no Brasil várias empresas que executam ações filantrópicas como se 

estivessem agindo de forma socialmente responsável.  

 

Para outros autores, a Filantropia é considerada uma das formas menos eficazes 

para solucionar os problemas sociais, pois não se resolve os problemas desde o 

início. Podemos acrescentar que nesse caso é apenas uma doação, não exigindo da 

receptora nenhuma contrapartida. 

 

O quadro 2 demonstra as principais diferenças entre a filantropia e a 

responsabilidade social, de acordo com os autores. 
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Tabela 2 – Diferenças entre Filantropia e Responsabilidade Social 

Filantropia Responsabilidade Social 

Ação Individual e Voluntária 

Fomento da Caridade 

Base Assistencialista 

Restrita a empresários abnegados 

Prescinde gerenciamento 

Decisão individual 

Ação Coletiva 

Fomento da Cidadania 

Base Estratégica 

Extensiva a todos 

Demanda Gerenciamento 

Decisão consensual 

Fonte: Melo Neto e Fróes, 2001 

 

Na evolução da ideia de responsabilidade social muitos acreditavam que cabia ao 

governo, igrejas, organizações não governamentais, atenderem as necessidades 

das comunidades por meio de ações sociais doações e não às organizações que em 

sua visão precisavam atender as necessidades e de seus acionistas. Um dos 

principais proponentes desta idéia é Milton Friedman. De acordo com (Friedman, 

apud Stoner e Freeman, 1985, p.73), 

 

 

Há uma, e apenas uma, responsabilidade social das empresas: usar seus 
recursos e sua energia em atividades destinadas a aumentar seus lucros, 
contanto que obedeçam as regras do jogo (...) [e] participem de uma 
competição aberta e livre, sem enganos e fraudes (...). 

 

 

Segundo a Organização Business for Social Responsability (BSR, 2003) o conceito 

de socialmente responsável se aplica às empresas que alcançam sucesso nos 
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negócios, atingindo valores éticos e respeitando as pessoas, a comunidade e o meio 

ambiente. 

No mesmo sentido, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Ethos, 

2003) define:  

 

 

Responsabilidade Social é uma forma de conduzir os negócios da empresa 
de tal maneira que torna parceira e co-responsável pelo desenvolvimento 
social. A empresa socialmente responsável é aquela que possui a 
capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes – acionistas, 
funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, 
comunidades, governo e meio ambiente- e conseguir incorporá-los no 
planejamento de suas atividades, buscando atender as demandas de todos 
e não apenas dos acionistas ou proprietários

1
.   

 

 

Ainda de acordo com publicação do Instituto Ethos, em conjunto com o Serviço 

Brasileiro de apoio a Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (Ethos & SEBRAE, 

2003), responsabilidade social pode ser entendida como: 

 

 

Forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os públicos com os quais se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresarias compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para 
gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 
desigualdades sociais

2
.  

 

 

De acordo com, Melo Neto e Fróes, 1990  

 

                                                 
1
 Instituto Ethos. Disponível em: http://www.ethos.org.br.htm. Acesso em 30 de janeiro de 2012. 

2 Ethos e Sebrae. Disponível em: http//www.sebrae.com.br. Acesso em 30 de janeiro de 2012. 

http://www.ethos.org.br.htm/
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 A responsabilidade social engloba um conjunto de vetores que direcionam 
o processo de gestão empresarial para o fortalecimento da comunidade 
onde atua, como, preservação do meio ambiente; investindo no bem estar 
dos funcionários e seus dependentes; comunicação transparente; retorno 
aos acionistas; sinergia entre os parceiros e satisfação entre os 
consumidores. 

 

 

O estudo das estratégias de Responsabilidade Social Corporativa tem por base a 

pesquisa realizada por Philip Kotler e Nancy Lee (2005) no livro Corporate Social 

Responsibility – Doing the most good for your company and your cause, que tem o 

objetivo de lançar propostas que impulsionem os negócios da empresa e que 

desenvolvam a sociedade de maneira sustentável, por meio de uma causa. 

 

Muitas são as contribuições que a aplicação dessas estratégias pode oferecer. 

Segundo Kotller e Lee (2005, p. 236-237), elas são responsáveis pelo “aumento da 

consciência pública e o despertar para um interesse pelas causas sociais”. São 

capazes de “mobilizar clientes, colaboradores e comunidade a participarem de 

ações em prol do desenvolvimento social e ambiental”, influenciando na mudança de 

comportamento e nas práticas prudentes de negócio. 

 

Encontramos em Carlo Lovatelli, vice-presidente da Fundação Bunge (2007) uma 

importante contribuição teórica, que comenta: 

 

 

Responsabilidade Social nada mais é do que não assistir impassível à 
avalanche de desafios existentes em nosso país. É não dar de ombros 
para questões que ultrapassam os muros das empresas e os limites da 
cadeia de negócios, como as diferenças sociais, a qualidade da educação 
e da saúde, o respeito à diversidade, a preservação do meio ambiente

3
. 

 

 

                                                 
3 Responsabilidade social: quando a empresa faz parte da solução. Disponível em: 

http://www.eticaempresarial.com.br/artigos.asp. Acesso em 02 de fevereiro de 2012 

http://www.eticaempresarial.com.br/artigos.asp
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Os programas sociais atingem seus objetivos quando apostam no potencial dos 

beneficiários e não em suas carências, no desenvolvimento contínuo das pessoas e 

não em puras doações financeiras ou em investimentos de infra-estrutura.  

 

A grande diferença é a valorização do ser humano. No entanto, ao primeiro sinal de 

crise, a maioria das empresas acaba diminuindo sua atuação social. É preciso 

mudar essa postura, as empresas têm que utilizar de seu poder de articulação para 

chamar a atenção da sociedade e do governo, convidando-os ao diálogo fazendo 

com que sejam feitas ações concretas na aérea social, com pensamento sempre no 

futuro. 

 

De acordo com Duarte e Dias (1986, p.36) diz que: 

 

 

A expressão Responsabilidade Social suscita uma série de interpretações. 
Para alguns, representa a idéia de responsabilidade ou obrigação legal; 
para outros, é um dever fiduciário, que impõe às empresas padrões mais 
altos de comportamento que os do cidadão médio. Há os que traduzem, de 
acordo com o avanço das discussões, como pratica social, papel social e 
função social. Outros a vêem associada ao comportamento eticamente 
responsável ou a uma contribuição caridosa. Há ainda os que acham que 
seu significado transmitido é ser responsável por ou socialmente 
consciente e os que associam a um simples sinônimo de legitimidade ou a 
um antônimo de socialmente irresponsável, ou não responsável. 

 

 

Votaw (1975 p. 55) opina que: 

 

 

Responsabilidade Social significa algo, mais nem sempre a mesma coisa 
para todos. Para alguns, ela representa a idéia de responsabilidade ou 
obrigação legal; para outros, significa um comportamento responsável no 
sentido ético; para outros, ainda o significado transmitido é o de 
responsável por, num modo causal. Muitos, simplesmente, equiparam – na 
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a uma contribuição caridosa; outros tomam – na pele sentido de 
socialmente consciente. 

 

 

De uma forma mais clara, as empresas, para continuarem no mercado necessitam 

criar novos meios para intensificar sua credibilidade junto aos seus colaboradores e 

a comunidade onde está inserida em relação à Responsabilidade Social, gerando 

assim bem-estar e melhoria na qualidade de vida. 

 

1.4 Importância da Responsabilidade Social para as Organizações 

O que tem levado as empresas a optarem por ações socialmente responsaveis é a 

sobrevivencia, a competição em um ambiente de negócios cada vez mais duro, onde 

não é mais suficiente oferecer qualidade e preço, além claro de suas obrigações 

legais como pagar os impostos e obedecer as leis. 

 

A vivencia demonstra que ações de responsabilidade social trazem resultados 

benéficos para a empresa e para sociedade na qual ela esta inserida. Mas, para 

isso, é necessário que a empresa tenha consciência de sua responsabilidade social. 

Desenvolver programas socias e ambientais somente para promover a empresa ou 

para obter lucros não traz o retorno esperado. Em um primeiro momento pode até 

dar certo, mas com o tempo a credibilidade da empresa vai abaixo, somente se 

torna  positivo a longo prazo. 

 

Para Reis e Medeiros (2007, p.32), caso não seja “devidamente esclarecido ao setor 

privado que um comportamento socialmente responsável não é uma oposição ao 

comportamento maximizador de lucro”, a ideia de uma empresa cujo único papel é 

gerar lucro, riqueza e status para seus acionistas, irão perpetuar por um longo 

tempo.  

 

Ainda argumentam Reis e Medeiros (2007, p.32) que:  
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A questão dos custos e da produtividade vem à tona quando a empresa 
estabelece objetivos sociais cujos investimentos realizados geram custos 
que, no curto prazo, precisam ser absorvidos pela organização. Além disso, 
ao envolver-se em objetivos sociais, a empresa pode desviar a atenção da 
produtividade econômica e dividir interesses e atenções, resultados em 
menor produtividade. Sob esta ótica, a responsabilidade social poderia 
comprometer o papel econômico da empresa na sociedade. Mas, já a esse 
respeito, há argumentos que defendem que essas questões de lucro, 
custos e produtividade seriam resolvidas em longo prazo, pois tem relação 
direta com a melhoria da imagem da empresa no mercado (TOMEI,1984). 
Reforçando essa mesma concepção, somente a lógica de maximização 
dos lucros para retorno aos acionistas já não é considerada válida, pois, ao 
longo prazo, uma organização que não observar outras responsabilidades, 
além da econômica, poderá ferir sua reputação no mercado, o que poderá 
ser decisivo para a sobrevivência da empresa num mercado altamente 
competitivo. 

 

 

De acordo com Melo Neto e Fróes apud Guedes (2000, p.56), esses ganhos com a 

responsabilidade social resultariam no chamado retorno social institucional: 

 

 

 

O retorno social institucional ocorre quando a maioria dos consumidores 
privilegia a atitude da empresa de investir em ações sociais, e o 
desempenho da empresa obtém o reconhecimento público. Como 
conseqüência, a empresa vira notícia, potencializa sua marca, reforça sua 
imagem, assegura à lealdade de seus empregados, fideliza clientes, reforça 
laços com parceiros, conquista novos clientes, aumenta sua participação no 
mercado, conquista novos mercados e incrementa suas vendas. 

 

 

Para Guedes (2000, p. 57), uma empresa que age com responsabilidade social 

consegue aumentar suas relações com os stakeholders ou partes interessadas além 

de aumentar sua exposição em mídia espontânea:  

 

 

 

Quando uma empresa atua com responsabilidade social aumenta os seus 
relacionamentos com diversos públicos relevantes (clientes atuais e em 
potencial, opinião pública, acionistas, investidores, fornecedores, 
funcionários, governo), aumentam a exposição positiva em mídia 
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espontânea onde seus produtos, serviços e marcas ganham maior 
visibilidade e possível aceitação.  

 

 

Se determinada empresa avalia para quem destina sua responsabilidade social, ela 

reavalia todos os seus relacionamentos. Para Reis e Medeiros (2007, p. 19), é “a 

forma de buscar maneiras de unir interesses fragmentados em prol de objetivos 

comuns, referindo-se, portanto, a todos os que, direta e indiretamente, dependem da 

empresa ou são afetados pelas suas decisões e vice-versa”. Por isso, devemos ficar 

atentos a cada pessoa interessada no complexo processo da responsabilidade 

social. 

 

Segundo Melo Neto e Fróes apud Guedes, (2000 p.58), a satisfação dos 

stakeholders com as empresas socialmente responsáveis, favorece a 

implementação de suas marcas: 

 

 

Clientes de empresas socialmente responsáveis sentem orgulho de comprar 
daquela empresa e os fornecedores, governo e empregados sentem-se 
orgulhosos em serem parceiros da empresa. Além de a empresa poder 
beneficiar-se de comunicar sua marca positivamente para potenciais 
clientes e a opinião pública em geral.  

 

 

Guimarães apud Guedes (2000, p.58) complementa afirmando que "marca é 

patrimônio estratégico que associado à responsabilidade social empresarial, gera 

lealdade de público." 

 

 

Dentre as atitudes possíveis para enfrentar esse desafio, a mais sábia 
parece ser a de sacudir a letargia e tentar dar conta do que está 
evidentemente errado. Trata-se de buscar uma nova identidade para as 
empresas. Uma identidade que integre a responsabilidade social às áreas 
estratégica, logística, operacional, financeira e comercial. Cherques (2003) 
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Com base nos autores citados pode-se observar que as organizações que quiserem 

alcançar retorno de seus investimentos em curto prazo, muito provavelmente terão 

decepção instantânea. Pois é um investimento que terá retorno em longo prazo. 

 

As empresas que aplicam corretamente os princípios da responsabilidade social 

obtêm grandes vantagens. Seguem algumas delas: 

 

 Valorização da imagem da empresa e de sua marca no mercado e na 

sociedade; 

 Fidelidade do consumidor; 

 Maior capacidade de recrutar e manter talentos; 

 Retorno de investimentos; 

 Aceitação do público. 

 

No tópico 2.0 vamos tratar da micro e pequena empresa no Brasil. 
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2.0 MICRO E PEQUENA EMPRESA  

 

2.1 Conceito e Definições de Micro e Pequenas Empresas no Brasil 

 

No Brasil existem diferentes formas de classificação de micro e pequenas empresas. 

A primeira medida legal ocorreu em 1984, quando foi instituída a Lei nº 7.256 

(Estatuto da Micro e Pequena Empresa). Alguns Estados e Municípios possuem 

metodologia própria. (SEBRAE, 2008).  

 

A classificação adotada pelo BNDES é a mesma abordada pela Carta Circular nº 

64/02 14/10/2002, que leva em conta a receita operacional bruta – ou anualizada 

(ROB), segundo o quadro 3:  

.    

Tabela 3 – Classificação adotada pelo BNDES – Micro e Pequenas empresas 

Porte da Empresa  Micro  Pequena  Média  Grande  

Receita 

Operacional Bruta 

(em milhões de R$)  Até 1,2 

Acima de 1,2 até 

10,5 Acima de 10 até 60  Acima de 60  

Fonte: BNDES (2008) 

O SEBRAE utiliza como critério o número de pessoas e o seu faturamento. 

Os valores para classificação das micro e pequenas empresas da Lei 9.841 foram 

atualizados pelo Decreto 5.028 de 31 de março de 2004, que estipula os seguintes 

limites: 

 

a) Para ser caracterizada como uma microempresa a receita bruta anual 
deve ser igual ou inferior a R$ 433.755,14; 
b) Para ser caracterizada como uma empresa de pequeno porte a receita 
bruta anual dever ser superior a R$ 433.755,14 e igual ou inferior a R$ 
2.133.222,00

4
 

 
 

 
Uma vez que este estudo está analisando exclusivamente o micro e pequenas 

empresas do setor de comércio e serviço, será utilizada a classificação proposta 

                                                 
4
 Presidência da República- Casa Civil-Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/decreto/d5028.htm. Acesso em 20 de maio de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5028.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5028.htm
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pelo SEBRAE, por possuir critérios específicos para o setor, conforme quadro 

abaixo: 

 

Tabela 4 – Classificação SEBRAE de empresas por número de empregados 

Porte da empresa Número de empregados por setor 

ME (Microempresa) Na indústria até 19 empregados e no comércio/serviço até 09 

empregados 

PE (Pequena Empresa) Na indústria de 20 a 99 empregados e no comércio/serviço de 10 a 

49 empregados 

MDE (Média Empresa) Na indústria de 100 a 499 empregados e no comércio/serviço de 50 

a 99 empregados 

GE (Grande Empresa) Na indústria acima de 499 empregados e no comércio/serviço mais 

de 99 empregados 

Fonte: SEBRAE (2008) 

O quadro acima nos mostra exatamente quantos colaboradores cada classificação 

de empresa deve ter. Essa classificação ajuda os empresários, a saber, 

corretamente, em qual nível sua empresa está. Isto contribui para que o mesmo 

esteja dentro de todas as normas. 

 

2.2 Como implementar a Responsabilidade Social nas Micros e 

Pequenas Empresas 

 

O tema, que nada mais é que um produto deste ultimo século, cresceu 

demasiadamente. 
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Os empresários não começaram a investir em responsabilidade social por pura 

bondade ou preocupação, mas por terem sido cobrados ou por acreditar que ações 

socialmente responsáveis poderiam gerar mais lucros e agregar valor a imagem da 

organização (BOWEN, 1957). 

 

Segundo estudos a responsabilidade social, está sendo focada exclusivamente nas 

grandes organizações, pois a sociedade exclui as pequenas empresas por não 

esperar delas muitas atividades socialmente responsáveis. Para Oliveira, (1984 p. 

203). 

 

 

No que se refere à capacidade de atender aos problemas sociais, observa-
se que tanto as grandes empresas, como também as pequenas e médias, 
têm uma responsabilidade para com a sociedade em que operam embora 
alguns cientistas sociais da área de administração (Kobayashi, 1977; Odell, 
1974; Steiner, 1978; e outros que advogam um maior desenvolvimento 
social das empresas) dirijam sua atenção somente para o estudo das 
grandes empresas.  

 

 

Uma grande parte de micros e pequenas empresas são administradas por pessoas 

simples, muitas vezes movidas pela sempre ambição de ter seu próprio negócio, 

sem ter que dar satisfação a ninguém. Mas não é por isso que esses pequenos 

empresários desconhecem por completo o assunto. Por essa razão, é tão importante 

falar de responsabilidade social para as microempresas ou empresas de pequeno 

porte, mesmo porque de cada 100 empresas abertas, 98 são micro ou pequenas 

empresas. (SEBRAE, 2004). 

 

Para fazer com que todo micro e pequeno empresário implemente em sua empresa 

a responsabilidade social, é preciso que ele tenha conhecimento das diretrizes de 

uma empresa socialmente responsável. Partindo dessa primícias, cabe a ele fazer 

ou não fazer dar certo. 
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 Segundo o Instituto Ethos essas diretrizes são divididas em sete partes, que são 

elas: 

 

 

1- Adote valores e trabalhe com transparência 
2- Valorize empregados e colaboradores 
3- Faça sempre mais pelo meio ambiente 
4- Envolva parceiros e fornecedores 
5- Proteja clientes e consumidores 
6- Promova sua comunidade 
7- Comprometa-se com o bem comum5 

 
 

Se uma empresa (micro, pequena ou multinacional) conseguir implantar e seguir tais 

diretrizes terá uma grande oportunidade de ser uma empresa socialmente 

responsável. 

 

2.3 Diferença entre Responsabilidade Social e Sustentabilidade 

 

Entender a diferença entre Sustentabilidade e Responsabilidade Social é importante 

para qualquer profissional. Isto se verifica devido às empresas estarem se 

enquadrando em uma nova era. Elas vêm incluindo ações e políticas de 

responsabilidade social e sustentabilidade, porém existem muitas dúvidas em 

relação a esses conceitos e suas diferenças. Ocorre que  embora sejam conceitos 

diferentes são também complementares. Mas enfim qual a diferença entre eles? 

 

Segundo os autores Victorio Mattarozzi e Cássio Trunkl (2008 p.98) ao abordarem 

sobre Sustentabilidade observaram que: 

 

 

Para o setor empresarial, o conceito de sustentabilidade representa uma 
nova abordagem de se fazer negócios que, simultaneamente, promove 
inclusão social (com respeito à diversidade cultural e os interesses de todos 

                                                 
5
 Responsabilidade Social para Micro e Pequenas Empresas- Passo a Passo. Disponível em: 

www.ethos.org.br/_.../responsabilidade_micro_empresas_passo.pdf. Acesso em 10 de m1io de 2012. 

http://www.ethos.org.br/_.../responsabilidade_micro_empresas_passo.pdf
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os públicos envolvidos no negocio direta ou indiretamente), reduz – ou 
otimiza o uso de recursos naturais e o impacto sobre o meio ambiente, 
preservando a integridade do planeta para futuras gerações, sem desprezar 
a rentabilidade econômica – financeira do empreendimento. 

 

 

Para que uma organização seja sustentável, é necessário que ela seja 

ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente 

aceita. Ela precisa promover ações voltadas para a sociedade, reduzindo os 

impactos ambientais, contribuindo assim para o bem estar social. 

 

Já a Responsabilidade Social enfoca a valorização do ambiente do qual você faz 

parte, do respeito pelos direitos de cada um, fazendo assim com que a organização 

tenha um progresso significativo e uma melhoria no relacionamento com seu 

stakeholders. Estes valores e práticas podem sim promover a sustentabilidade nas 

organizações. 

 

O termo stakeholders, em inglês, vem de “stake”, interesse e “holder”, aquele que 

possui. Na prática são todos aqueles que influenciam uma empresa. São os 

interessados pelos projetos, gerenciamento, mercado e produtos de uma empresa. 

Assim sendo, a empresa precisa saber ouvir as necessidades de seus clientes e de 

toda comunidade ao seu redor. 

 

A empresa que exerce essas práticas só tende a melhorar sua imagem, atraindo 

assim pessoas mais entusiasmadas para trabalhar, clientes mais interessados em 

seus produtos e conseqüentemente assim aumentando seus lucros, o que é 

necessário para seu funcionamento. Isto é fundamental hoje em dia, pois as 

pessoas além de preço e qualidade também estão à procura de empresas que 

tenham valores como compromisso social e ambiental. 

 

No próximo tópico vamos discorrer sobre indicadores de responsabilidade social. 

 

http://www.infoescola.com/administracao_/stakeholders/
http://www.infoescola.com/administracao_/stakeholders/
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3.0 INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

3.1 Principais Indicadores 

 

Existem diversos tipos de indicadores que são utilizados para acompanhar e avaliar 

a responsabilidade social empresarial, tais como, SA 8000, Balanço Social, 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social, AA 1000, Global Compact, Global 

Reporting Initiative (GRI), entre outros. 

 

Na Tabela 5, são apresentados, de maneira sucinta, os principais indicadores 

utilizados pelas empresas. 

 

Tabela 5 – Principais indicadores de responsabilidade social   

INDICADORES ENFOQUE 

Balanço Social Demonstra publicamente um conjunto de informações sobre projetos, 

benefícios e ações sociais dirigidos aos empregados, investidores, acionistas e 

à comunidade, dando transparência às atividades que buscam melhorar a 

qualidade de vida para todos. Esse instrumento evidencia a responsabilidade 

social em valores monetários direcionados às ações sociais, ou seja, 

apresenta os montantes investidos. 

SA 8000 Norma composta por nove requisitos, tendo como referência os padrões de 

gerenciamento da qualidade ISO 9000 e o padrão de gerenciamento ISO 

14000. A norma SA 8000 segue a estrutura que enfatiza a importância da 

melhoria contínua através de auditagem por órgão independente. Focaliza 

principalmente a busca de fornecedores éticos aumentando a cadeia produtiva 

socialmente responsável. 

AA 1000 Processo direcionado a dar suporte às organizações no gerenciamento e na 

comunicação da responsabilidade social. Focaliza as opiniões e necessidades 

dos stakeholders que devem integrar o processo, orienta o estabelecimento de 
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metas organizacionais que respeitam os interesses de cada parte e sugere 

indicadores de performance para avaliação dessas metas 

Global Compact Preconiza o comprometimento da empresa através de uma carta de adesão ao 

grupo de cooperação internacional, visando a promoção dos direitos humanos, 

trabalho e meio ambiente, através da troca de experiências socialmente 

responsáveis 

Indicadores Ethos 

de 

Responsabilidade 

Social 

Ferramenta de diagnóstico organizacional que avalia o estágio em que se 

encontram as práticas de responsabilidade social nas empresas, facilitando a 

visualização das ações mais urgentes que devem ser trabalhadas, bem como 

o posicionamento da organização perante um grupo de benchmark. [Os 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social, estão baseados em um 

questionário que aborda sete temas, a saber: Valores e Transparência, Público 

Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores, Comunidade e 

Governo e Sociedade (Orchis, Yung e Morales, 2002).] 

Fonte: Adaptado de Karkotli apud Karkotli & Aragão (2004). 

 

Normalmente as empresas realizam promoções ou eventos que associam sua 

imagem a causas sociais com o objetivo de aumentar suas vendas ou melhorar sua 

imagem. Essa visão traz a idéia de que são gerados benefícios diretos à empresa, 

sem que essas ações se transformem em mudanças de comportamento. 

 

De acordo com Saad, Carvalho e Costa (2002 p.318). 

 

 

Quando uma empresa é socialmente responsável, sua preocupação se estende à 
comunidade em que está inserida. Se a empresa passa uma imagem de 
socialmente responsável, criará uma empatia com o consumidor, incentivando a 
compra de seus produtos. Caso contrário, ele poderá deixar de comprar o 
produto na tentativa de punir a empresa por sua “má atuação” perante a 
comunidade. 
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3.2 Principais fatores que influenciam o comportamento de compra 

  

No meio empresarial, segundo Kotler (1998 p.193), os compradores empresariais 

agem e estão sujeitos a quatro influências ao tomarem suas decisões de compra. As 

quatro influências são descritas a seguir: 

 

Influências ambientais: nível de demanda; perfil econômico; taxa de juros; taxa de 

mudança tecnológica; desenvolvimento da política de regulamentação; 

desenvolvimento da concorrência; preocupações com a responsabilidade social. 

 

Influências organizacionais: são compostas por objetivos; políticas; 

procedimentos; estruturas organizacionais; sistemas. 

 

Influências interpessoais: são caracterizadas por interesses; autoridade; status; 

empatia; poder de persuasão. 

 

Influências individuais: configuram-se por idade; renda; instrução; cargo; 

personalidade; atitudes quanto ao risco; cultura. 

 

Percebe-se que nas negociações empresariais, a responsabilidade social (umas das 

influências ambientais), tem sido utilizada pelas empresas como forma de seleção 

de seus fornecedores, de modo que com isso possam estabelecer parcerias 

estratégicas. 

 

 

3.3  Exemplificando com um estudo de caso na região de Assis 

 

Analisando e observando um modelo de estudo da Universidade Paulista elaborado 

por um grupo de alunos, foi constatado que uma empresa, que exerce a 
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responsabilidade social tende a ter maiores lucros. Nesse trabalho citado, foram 

abordadas a importância da aplicabilidade da Responsabilidade Social na empresa e 

a demonstração da ação através de gráficos do perfil intelectual, cultural e os 

aspectos comportamentais; o que apresentamos a seguir: 

 

 
Gráfico 1 – Você sabe o que é responsabilidade social? (Fonte: pesquisa de campo realizada pelos 
alunos do oitavo semestre do curso de Administração de Empresas da Universidade Paulista, 
campus da cidade de Assis).  
 
  

Podemos analisar neste gráfico que a maioria dos entrevistados afirma possuir 

conhecimento sobre o assunto. 
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Gráfico 2 – Você saberia definir de maneira clara o que é responsabilidade social. (Fonte: pesquisa 
de campo realizada pelos alunos do oitavo semestre do curso de Administração de Empresas da 
Universidade Paulista, campus da cidade de Assis) 
 

Os entrevistados nas três cidades afirmaram não saber definir de forma clara o 

termo responsabilidade social. 
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Gráfico 3 – Você já participou de algum projeto/campanha de responsabilidade social? (Fonte: 

pesquisa de campo realizada pelos alunos do oitavo semestre do curso de Administração de 

Empresas da Universidade Paulista, campus da cidade de Assis).  

 

 

Os entrevistados afirmaram já ter participado de algum projeto/campanha 

relacionado a responsabilidade social, mas vale ressaltar que a maioria destas 

participações foram de natureza filantrópica. 
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Gráfico 4 – Você já colaborou com algum projeto/campanha? De qual forma? (Fonte: pesquisa de 
campo realizada pelos alunos do oitavo semestre do curso de Administração de Empresas da 
Universidade Paulista, campus da cidade de Assis). 

 

Pode-se considerar que a maioria das três cidades colabora ou já colaborou com 

algum projeto/campanha de maneira filantrópica. 
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Gráfico 5 – Em sua opinião, as empresas que se apresentam como socialmente responsáveis, fazem 
isso como forma de divulgação ou porque realmente se preocupam com a sociedade e o meio 
ambiente? (Fonte: pesquisa de campo realizada pelos alunos do oitavo semestre do curso de 
Administração de Empresas da Universidade Paulista, campus da cidade de Assis).  
 

A maioria dos entrevistados acredita que o tema é utilizado pelas empresas como 

forma de divulgação de sua marca ou produto. 
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Gráfico 6– Qual fator você leva em consideração no momento da compra? (Fonte: pesquisa de 
campo realizada pelos alunos do oitavo semestre do curso de Administração de Empresas da 
Universidade Paulista, campus da cidade de Assis). 

 

 

Verifica-se no gráfico acima que os fatores na decisão de compra do consumidor 

são referentes a “preço” e “prazo/forma de pagamento”, que representam em média 

25% dos entrevistados onde a pesquisa foi realizada. Os fatores “marca” e 

“qualidade” foram abordados como fatores decisivos na compra, obtendo 16% e 

17% respectivamente. A responsabilidade social como fator de compra representa 

cerca de 10% dos entrevistados. 

Como profissionais de Administração, podemos sugerir às empresas que adotem a 

responsabilidade social ao seu modo de gestão, já que a mesma é uma tendência 
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no mercado. Porém como estratégia empresarial, devemos alertar aos gestores de 

que, primeiramente, deve ser feito um estudo mercadológico, avaliando o ambiente 

na qual a empresa está inserida, verificando o comportamento de seu público-alvo, 

como também as necessidades e interesses dos possíveis stakeholders da 

organização. Dessa forma, obtêm-se fundamentos para escolha da decisão 

estratégica mais adequada à organização. 

 

Considerações Finais 

 

Neste trabalho tivemos oportunidade de identificar as necessidades de 

implementação da responsabilidade social no contexto empresarial e observar o 

comportamento do consumidor em relação à temática apresentada. 

 

Hoje não se pode imaginar um consumidor preocupado unicamente com o 

fechamento de um processo de compra sem, contudo, avaliar essa operação com os 

demais processos integrados de gestão, buscando produtos certificados, 

embalagens ecologicamente correta, a não utilização de mão de obra infantil no 

processo de produção, a diminuição dos custos e a melhoria na qualidade dos 

serviços realizados. 

 

Os consumidores necessitam participar mais ativamente desse processo e passam 

avaliar e observar se as empresas ao fabricarem seus produtos, estão realmente 

praticando a responsabilidade social ou se é meramente fachada, pois a 

transparência empresarial hoje é de suma importância para as organizações não só 

do ponto de vista do trabalho efetivamente desenvolvido, ou das atitudes 

apresentadas, mas, sobretudo, do comportamento ético e moral.  Essa orientação 

de mudança passa, também, pela incorporação de técnicas e rotinas que tornem a 

administração mais eficaz e comprometida com a melhoria da sua capacidade 

gerencial e administrativa. 
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Analisando-se o gráfico sobre “Responsabilidade Social Empresarial”, percebe-se 

que a maioria dos entrevistados considera as ações desenvolvidas, como sendo 

uma forma de promoção das mesmas, ao invés de um meio de geração de 

benefícios para a sociedade, o que gera certa descrença com relação a essas 

ações. 

 

Fica muito clara a necessidade de que as formas de divulgação de ações 

socioambientais devem ser reformuladas e repensadas, pois o consumidor precisa 

ser estimulado a valorizar os produtos e serviços relacionados a estas ações. 

Vale ressaltar que o sucesso de uma empresa se dá da utilização de um conjunto de 

ações administrativas e não somente na estratégia de empreender e apoiar projetos 

sociais. 

 

Com relação às limitações do estudo, destaca-se que as micros e pequenas 

empresas sabem muito pouco do que  realmente é  responsabilidade social, ou que 

por terem pouca informação, acham que somente empresas de grande porte tem a 

possibilidade de fazer, o que acarreta em perdas tanto para a própria organização 

quanto a sociedade como um todo. 

 

Assim, podemos concluir que responsabilidade social não é um conceito tão simples 

limpo, é muito mais que tudo isso. Com base nesse pressuposto, a gestão das 

empresas não pode, e/ou não deve, ser norteada apenas para o cumprimento de 

interesses dos proprietários das mesmas, mas também pelos de outros detentores 

de interesses como, por exemplo, os colaboradores, as comunidades locais, os 

clientes, os fornecedores, as autoridades públicas, os concorrentes e a sociedade 

em geral. 

 

Para contextualizar, podemos citar um exemplo: A implantação de uma fábrica em 

uma determinada localidade, cujo espaço era utilizado pelos moradores como pasto 

para seus animais, ocasionando perda desse acesso, exigindo a criação de nova 

forma de alcançar o que estava posto e estabelecendo um novo cenário para o local. 
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Desta forma, acreditamos que este trabalho possa servir como base para outros 

pesquisadores quanto se imagina algumas empresas, segundo o qual, as empresas 

decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um 

ambiente melhor.  
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